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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(04) 

 الصور األربع في مقامي اإلفهام واإللزام -1
ذا كان هنالك مقامان للموو  ممقوام اهاهوام ومقوام اهلووام أو مقوام الاللوة كالموه علوى موراال  إ نهأ ثانياً:

 اموويهاجلوودو ومقووام الاللووة كالمووه علووى إلوووام عبوود  بووه  االصووور، موون حيووا كيفيووة الأبووه واليدنووه، بالنسووبة إل
 أربعة:
طلقووا  عوون اقوود ينووون الأبووه واليدنووه يف كووال املقووامني علووى اصووم املتصصووا  عوون العمومووا  وامل -أ

ن يعتمووود يف إاهوووام مراالايوووه اجلديوووة مووون مطلقايوووه علوووى املنفصوووال  أبووو ،فووو املقووودما  وقووورائن ا وووا  عووون الل
موورآة  ، املنفصووال مون الونال يعتو  كالمووه بوحوود ،  نأبووويعتمود عليهووا أي وام يف مقووام إلوووام عبيود  بنالمووه 

 ملراال  اجلدو وال مرآة ألحنامه اهلوامية على عبيد .
 نون الأبه يف كال املقامني على الوصم الون الفصم.وقد ي -ب
يلتوم ايه بإلقوا  أحناموه  نأبوقد ينون اليدنه يف مقام اهاهام على املنفصال  الون مقام اهلوام  -ج

 .عنهاالقرائن  يفصم نأمن الون وإلوامايه بظاهر ألفاظه 
 وقد ينون اليدنه بالعنس. -د

 واحد:األو  والثانية ريني حنم كال املقامني يف الصو  نأومن البديهي 
 العكسو يكون دأبه على المنفصالت في كال المقامين،  نأ 2-1

اجلدية وال علوى أحناموه اهلواميوة، والف و  ال ينون كالمه حجة على مراالايه  األولى، ففي الصورة
ة العمووم مأّن أصال  الف   يف ريبة املانع وال يصنع املقت ي وحبسب عباريه نأر من ك  ذ  ال ينفع ملا 

واهطالق إمنا جتورو ايموا إذا ي ينون الأب املوتنلم والتعويوم علوى املقيّودا  واملتّصصوا  املنفصولة، إذ ال 
مدرك لألخذ بأصالة العموم واهطالق إال بنا  العقال  عليهوا يف حمواورا،م، ولويس مون بنوا  العقوال  عليهوا 

كوان املوتنلم بالعوام واملطلو  يعتمود كثوىام علوى إذا كان العام املطلو  يف معورا التتصوي  والتقييود، حبيوا  
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املنفصووال  وي يبوونّي مووام مووراال  يف كووالم واحوود، اإنووه ال جتوورو حين ووذص مقوودما  احلنمووة يف مصووّب العموووم 
 وما  احلنمووة هووي كووون املووتنلم يف مقووام بيووان مووراال . وهووذ  املقدمووة ال جتوور ن عموودة مقوودّ واهطووالق، أل

 .نه ذلك، أو يعتمد على املنفصال  كثىام أن شبالنسبة إ  املتنلم الذو ينو 
مووووا يعتموووودون يف بيووووان  األئمووووة صوووولوا  اهلل علوووويهم كثووووىام  نّ أخبووووار، موووون رالووووع األ وموووون املعلوووووم لنوووومّ 

  السوالم واملتّصو  مام عليوهإمن  ما ينون العام وارالام  ه كثىام دا  على املنفصال ، اإنّ صا  واملقيّ املتصّ 
ايوه أصوالة العمووم،  ونه ذلوك أو يف معورا التتصوي  ال جتور أينوون مون شومام آخر. والعام الوذو إمن 

 . 1م وذلك أي ا واضح
ولوويس اقووا يف املقووام  هووذا اهسووتدالل بطولووه اوورو حبووذااى  يف كووال املقووامني حووذو القووذة بالقووذة نإاوو

مووم علوى أصوالة الع عتمواالاهلويس مون بنوا  العقوال  علوى  نوهإا األول كما هو مصب كالموه وصوريح قولوه،
بيوان إلوامايوه يف مقام واهطالق إذا كان املطل  يعتمد كثىام على املنفصال  سوا  يف مقام بيان مراالايه أم 

ماإنوه ال جتوورو حين ووذص مقودما  احلنمووة يف مصوّب العموووم واهطووالق، ألن  :كمووا ينطبو  كالمووه  وأحناموه.
يقوال:  نأبوقه إ  املقام الثاين ى متعل  عمدة مقّدما  احلنمة هي كون املتنلم يف مقام بيان مراال   مع يغي

مألن عمدة مقوّدما  احلنموة هوي كوون املوتنلم يف مقوام بيوان إلواموه  إذ لوو ي ينون يف مقوام بيوان إلواموه، 
الم أو شبه ذلك أو كان ممن يعتمد على املنفصال  كثوىام يف مقوام كان ها الم أو متّقيام أو ممت نام أو ممث    نأب

 هو مورال النالم، اال ينعقد اهطالق.بيان إلوامايه، كما 
موا قالوه: موأّموا يف األصوول اللفظيوة: اوالف   ايهوا إمّنوا ينوون ا صوام عّموا يوواحم  امايهوكذلك ارو 

احلجيووة وعّمووا يعارضووها بعوود الفووراا عوون حجيتهووا و،بووو  املقت ووي لووا، لبنووا  العقووال  علووى األخووذ  ووا يف 
 صوووام عووون املوووانع، ال عووون املقت وووى. وعلوووى كوووم حوووال: ي ووو ك حمووواورا،م العرايوووة، اوووالف   ايهوووا ينوووون ا

 . 2م لوب الف  األصول اللفظية مع األصول العملية يف أصم و 
 .على مراالايه اجلدية وعلى أحنامه وإلوامايه ويف الصورة الثانية: ينون كالمه حجة يف املقامني

 اختالف دأبه في المقامين 4-0
                                                           

 .141ص 1الناظمي اخلراساين، اوائد األصول، مؤسسة الن ر اهسالمي و قم: ج ال يخ حممد علي  1م
 .145املصدر:   2م
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جة يف املقام األول ماهاهام  بينما ينون حجة يف املقام الثاين ال ينون كالمه ح وفي الصورة الثالثة:
 ماهلوام .

ينووون األموور بووالعنس اينووون كالمووه حجووة علووى املقووام األول وال ينووون حجووة  وفييي الصييورة الرابعيية:
 على املقام الثاين.

 اهذا هو مقت ى الت قي  والقاعدة.
 على الصورة الثالثة ومبنى كالمه 

كوان ينبغوي التفصويم إ    نوهأعلى الصورة الثالثوة، موع  ،مهلوهر كال َسْ  لنن احملق  النائيين بىن، لدى 
وكوون اليودن ال وارل ذلوك ّيوى بونّي وال ، علوى خصووص الصوورة الثالثوة البنوا  عليهوا نأالصور األربع، ومع 

على املنفصال  كثوىام  عتماالاهأو  بنا  ال ارل هو على الصورة األو ، نأمبنّي، بم سيايت ما يدل على 
ينووون حجووة يف املقووام  نأال ينووون كالمووه حجووة ايهمووا ال  نأاينبغووي، حسووب اهشوونال،  مووا يف املقووامني،

 الثاين الون األول.
اعتووو  ال وووارل ممووون يعتمووود كثوووىام علوووى إموووا  نوووهإاكوووال انيوووالني مووون الون الليوووم   نوووهأ والحاصييي :

كثووىام علووى املنفصووال  ملووالم باملقووام األول الون   عتموواالاهأو اعتوو   املنفصووال  يف املقووام األول الون الثوواين
العووووى بوووال الليووم بوووم الووودليم علوووى  هنووواأبارضوووام مقصووووال  لنوووان اجلووواب  األول.. وعلوووى أو لوووو كووان الثوواين

هووذا أوضووح وأسووهم وأشوود اختصووارام وي ينوون حبالووة إ  ذلووك التطويووم الووذو ال ين ووم بووه هووذا عوودمها و 
يف اهخوالل  وحودة البوابني واملقوامنيعليوه ورال ولو كان الثواين مقصووال  و الذو ذكرنا ، اهشنال إال بالن 

 .. وسيأيت يف األلوبة الالحقة ما يوضح ما ذكرنا  أكثر.واالختالل
 حتمالاإلألمر مرتهن في المقامين بدرجة ا -4
واملقصووال ينوا، األمر يف كال املقامني منوط بدرلة احتمال ولوال ملّصصا  أخورى خفيوع عل نإ ثالثاً:

كموا هوو علوى املوراال اجلودو  بعد الف   إذ النالم كله بعد الف  ، أما قبله اال حجية للنالم  ما ةحال
، لبداهة انفصال أكثر املتّصصا  يف النتب الروائية الو  بأيودينا عون مسّلم لدى األطراف وواضح أي ام 

 .عموما،ا، اال يصح العمم بأو عام إال بعد الف   عن ملصصايه
بعد الف   عن املتصصوا  املنفصولة يف املقوام األول مالصواراة للظواهر عون كونوه  نهأوصفوة القول: 
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ولووال  ا ي بولووال ّيوى ، اوإن كوان احتموالمراالام لديام له  والعثور على كّم واار منها حبيا  ال العلم اهمج
حراق أو باملوا  أو بالودان وشوبه قرائن أخرى ي حنصم عليها منظرام لتلف أو إيالف كثى مون كتبنوا إموا بواه

ضعيفام كواحد باملائة أو ع رة باملائة أو حىت ع رين باملائة، كان ظاهر النالم حجة على املوراالا    لكذ
اجلدية إذ هذا شأن الظوواهر وهوو التعوايع موع احتموال اخلوالف بوم ال ينوون ظواهرام إال بوذلك وإال لنوان 

 .% ي ينن حجة15نصام، وإن كان قويام كو
 وكذلك حال املقام الثاين مامام بعد الف   عن ملصصا  ما كان ظاهر  اهلوام..

،  الثواينوحال العبيد يف مثاله األول امساق كال املقامني واحد من الون ارق بني حال التجار يف مثاله 
 كما سنوض ه ّيدام بإذن اهلل يعا .

بوأّن كوون شوأن املوتنلم ذلوك يولوب  قولوه: مولنون ننون الوذّب عون اهشونال أي وام، نأوبذلك ظهر 
عوودم اهطمينووان والو،وووق بووأّن واقووع مووراال  هووو ظوواهر العووام واملطلوو ، الووو يعلّوو  ّيوورا باسووتتراج واقووع مووراال 

يقوال مالوو  نأبولارص يف املقام الثاين أي ام   1ماملتنلم ملا أمنن بالنسبة إ  املتنلم الذو ينون شأنه ذلك 
 نألوضوح   ملتنلم ملا أمننه بالنسبة إ  املتنلم الذو ينون شأنه ذلكيعّل  ّيرا باستتراج واقع إلوام ا

اتودبر  الثاين هو و  ان املقام األول يف ذلك مامام املقام  او  انمدار الرلة اهحتمال،  يف املقامني يدوراألمر 
 يعرف. وللب ا صلة بإذن اهلل يعا .

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َأَشدُّ ِمْن يُيْتِم اْلَيِتيِم الَِّذي انْيَقَطَع َعْن أمِه َوأَبِيِه يُيْتُم يَِتيٍم انْيَقَطَع َعْن ِإَماِمِه َوََل  :رسول اهلل قال 
اَن ِمْن يَيْقِدُر َعَلى اْلُوُصوِل ِإلَْيِه َوََل َيْدِري َكْيَف ُحْكُمُه ِفيَما يُيْبتَيَلى بِِه ِمْن َشَراِئِع ِديِنِه َأََل َفَمْن كَ 

َقِطُع َعْن ُمَشاَهَدتَِنا يَِتيٌم ِفي ِحْجرِِه َأََل فَ ِشيعَ  َمْن َهَداُه ِتَنا َعاِلماً بُِعُلوِمَنا َوَهَذا اْلَجاِهُ  ِبَشرِيَعِتَنا اْلُمنيْ
  َوَأْرَشَدُه َوَعلََّمُه َشرِيَعتَيَنا َكاَن َمَعَنا ِفي الرَِّفيِق اأْلَْعَلى 

  .11ص 1االحتجاج: جم

                                                           

 .145ص 1ال يخ حممد علي الناظمي اخلراساين، اوائد األصول، مؤسسة الن ر اهسالمي و قم: ج  1م
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